
Jak vyuÏít dal‰í evropské dotace?
Mûsto je pfiipraveno.

Zatímco se dokončují poslední projekty spolufinancované z peněz Evropské unie z minulého plánova-
cího období, jsou vyhlašovány první výzvy z plánovacího období 2014–2020. Hrádek nad Nisou byl
v uplynulém období úspěšným žadatelem. O tom, jak se město připravuje na další možnosti využití
evropských peněz, jsme si povídali se starostou města Josefem Horinkou.

V současnosti už jsou vyhlašovány první výzvy k podávání žádostí o dotace. Jaké má
město plány pro následující období?
Plánů je celá řada. Sledujeme všechny programy, kde jsou již výzvy vyhlášené nebo se připravují.
V Hrádku jsou nám nejblíže přeshraniční programy, ať už česko-saský, nebo česko-polský.

Dominantním bude projekt, díky kterému budeme pokračovat ve zlepšování vybavení našich hasičů.
Projekt bude společný pro Hrádek nad Nisou, statutární město Liberec, saskou Žitavu a Herrnhut.
Každý z partnerů do projektu vstupuje s požadavkem na techniku a další vybavení v hodnotě okolo
700 tis. eur. Hlavním zaměřením projektu je řešení protipovodňových opatření a příprava na změnu
klimatu a s ní související jevy. V první řadě to budou rekonstrukce hasičských zbrojnic a nákupy
zásahové techniky a technických prostředků, které by měly být využívány při řešení velkých požárů
a následků živelných katastrof, jako jsou povodně, větrné smrště nebo jiné velké mimořádné události.

Projekt, který je připraven asi nejvíce, a žádost budeme podávat v blízké době, je projekt na záchranu
kulturního dědictví. Hrádek nad Nisou do něj vstupuje s požadavkem na obnovu morového sloupu
sv. Anny Samotřetí na Horním náměstí. Připojujeme ještě záchranu kapličky na Uhelné, o kterou usilu-
jeme dlouhé roky, a stále se nám nedařilo najít vhodný dotační program. Dalšími partnery budou
hrádecká římskokatolická
farnost, město Frýdlant
a opět saská Žitava. Hrá-
decká farnost bude žádat
o prostředky na obnovu
čtyř barokních soch před
vstupem do kostela. Sou-
částí projektu je i restauro-
vání jednotlivých zastavení
křížové cesty, která jsou roz-
místěna po obvodu areálu
kostela. Město Frýdlant plá-
nuje obnovu křížové cesty
a Žitava počítá s obnovou
areálu klášterního dvora
v areálu dnešního muzea.

Se sousední Bogatynií
vyjednáváme partnerství
na česko-polském projektu,
ze kterého bychom rádi
financovali rekonstrukci tzv. „pekárny“ ve dvoře Multifunkčního centra. Jednáme o společném projektu
na záchranu kulturního dědictví, kterým bychom chtěli vyřešit opravy hrádeckých hřbitovů.

Další prostředky bychom v novém plánovacím období chtěli získat pro areál Kristýna. Bogatynia má
rovněž témata týkající se cestovního ruchu, a tak se rýsuje jako partner pro společný projekt. Partnerem
bude přímo akciová společnost Kristýna. Z nedávno představené studie kanceláře architektů Mjölk
bychom chtěli realizovat skákací věž, plovárnu, haťový chodník pod hrází a procházkový okruh kolem Kris-
týny, možná boulder na hladině, drobné vybavení, jako jsou převlékárny. Pokračování na straně 3

V zářijovém čísle:
— Zvyky a tradice Trojzemí
— Hrádecké slavnosti
— Příměstský tábor
— Bike Babí léto
— Triatlon Auto Enge

Příloha: Toulání časem…
Kostel sv. Petra a Pavla –
Petri-Pauli Kirche

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz,
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je 21. 9. 2015.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 10. 2015.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1144..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
14. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 29. července, se zabý-
vala těmito záležitostmi:
— schválila pořízení 1 ks ukazatele rychlosti se záznamovým zařízením,

příslušenstvím a službami od společnosti Bártek rozhlasy, s. r. o.,
Praha 2 – Nové Město za celkovou cenu 55 159 Kč hrazených z roz-
počtu Osadního výboru Václavice 

— schválila projektový záměr a podanou žádost o poskytnutí dotace 
z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2015 v rámci programu
1 – Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji, podprogram
1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na
projekt Nákup osobní ochranné zásahové obuvi

— schválila čerpání předloženého rozpočtu OV Václavice ve výši 
174 859 Kč a rezervu ve výši 121 478 Kč, jejíž účel bude stanoven do-
datečně, čerpání předloženého rozpočtu OV Oldřichov na Hranicích
ve výši 77 000 Kč a rezervu ve výši 36 761 Kč, jejíž účel bude stano-
ven dodatečně, čerpání předloženého rozpočtu OV Dolní Suchá ve
výši 90 000 Kč a rezervu ve výši 56 036 Kč, jejíž účel bude stanoven
dodatečně, čerpání předloženého rozpočtu OV Uhelná ve výši 
106 987 Kč a rezervu ve výši 14 423 Kč, jejíž účel bude stanoven do-
datečně, čerpání rozpočtu OV Dolní Sedlo ve výši 63 500 Kč a rezervu
ve výši 23 429 Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně

— schválila přidělení zakázky s názvem Oprava ozvodů odpadů v ob-
jektu Základní školy Lidická firmě Maxel, s. r. o., s nabídkovou cenou
179 871 Kč včetně DPH

— revokovala usnesení ze dne 20. 5. 2015, kterým schvalovala zhotovi-
tele na realizaci akce Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická 
v Hrádku nad Nisou 2. etapa týkající se výměny oken, a to na základě
konzultace externím administrátorem zadávacího řízení Energy Be-
nefit Centre, a. s., s poskytovatelem dotace, který doporučil odložení
realizace do roku 2016

— vzala na vědomí cenový návrh na provedení dokumentace stavby 
jednostupňové – sloučené projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí a pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti doku-
mentace pro provedení stavby Stavební úpravy objektu Ruská vila
dodaný firmou Father & Sons Vision, s. r. o., v celkové hodnotě 
307 340 Kč včetně DPH

— schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice

— schválila přidělení zakázky Oprava podlah ZŠ Donín panu Miroslavu
Dušánkovi za celkovou nabídkovou cenu 225 902,16 Kč včetně DPH

— schválila uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu 
formou archeologického dohledu na stavbě Úprava chodníku pro
pěší a přechod pro chodce, ul. Gen. Svobody, která bude uzavřena
mezi městem Hrádek nad Nisou a Severočeským muzeem v Liberci
za celkovou cenu 2 400 Kč. 

1155..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
15. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 19. srpna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín
v Hrádku nad Nisou 

— schválila vyhlášení sběrové soutěže pro základní a mateřské školy pro
rok 2015/2016 s tím, že odměněny budou čtyři nejlepší kolektivy ma-
teřských škol, pět nejlepších kolektivů základních škol, pět nejlepších
jednotlivců z celého města sbírajících všechny komodity, dále pak tři
nejlepší jednotlivci v jednotlivých komoditách, sbírané komodity jsou
papír, PET lahve, Tetra Pack

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu Úprava fasády a výměna oken objektu č. p. 124 „Camelot“ 
II. etapa – Beseda.

1166..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
16. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 2. září, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí provedení cenového průzkumu trhu k ověření cen 

v souladu s interní směrnicí města na pořízení 2 ks multifunkčních 
zařízení včetně zajištění servisu a dodávky spotřebního materiálu.
Schválila cenovou nabídku společnosti TONER-COPY, s. r. o., LIBEREC
III – Jeřáb a pořízení 2 ks multifunkčních zařízení Konica Minolta 
bizhub C284e za celkovou cenu ve výši 145 200 Kč vč. 21 % DPH. Schvá-
lila servisní a materiálovou smlouvu, kdy budou pořízená zařízení 
servisována po dobu 48 měsíců za stanovené ceny černobílých a ba-
revných kopií bez dodávky papíru (1 kopie A4 černobílá – 0,19 Kč, 
1 kopie barevná – 0,97 Kč vč. DPH).

99..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
9. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 22. července,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební

práce Snížení energetické náročnosti budovy MŠ a ZŠ Loučná, Hrádek
nad Nisou

— schválila přidělení zakázky Rekonstrukce střechy ZŠ Donín panu 
Michalu Raichlovi s nabídkovou cenou 885 607,39 Kč včetně DPH.

1100..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
10. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 26. srpna,
se zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek pro veřejnou

zakázku na výběr zhotovitele akce Revitalizace zahrad mateřských škol
Liberecká a Loučná – Hrádek nad Nisou. Schválila vítězného uchazeče
Gardenline, s. r. o., Litoměřice za celkovou cenu 6 161 250 Kč vč. DPH.

1111..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
11. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 7. září, se 
zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek pro veřejnou

zakázku Úprava fasády a výměna oken objektu č. p. 124 „Camelot“ II.
etapa – Beseda a schválila vítězného uchazeče Aron house, s. r. o.,
Praha 3 za celkovou cenu 520 618,88 Kč vč. DPH.

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
9 x 2,5 cm (na ‰ífiku) 121 Kã
9 x 5 cm (na ‰ífiku) 363 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘, na v˘‰ku) 605 Kã
A5 (pÛlstránkov˘, na ‰ífiku) 1 210 Kã
A4 (celostránkov˘, na v˘‰ku) 2 420 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
ceny jsou uvedeny vãetnû DPH

Navrhnûte své kandidáty na
ocenûní

Vážení čtenáři, upozorňujeme vás, že můžete zasílat své návrhy na udě-
lení Ceny města Hrádek nad Nisou. Ocenění může být navrženému 
kandidátovi uděleno za výjimečné aktivity, které přinášejí prospěch
městu a jeho občanům v různých oblastech jejich života.

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby 
na Odboru dotací a kultury, případně v podatelně Městského úřadu 
v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
miskova.barbora@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je 12. říjen. 

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla na-
vrhovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ceny
města kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace a iden-
tifikaci s kontaktem a podpisem navrhovatele.

Z kandidátů bude vybírat zastupitelstvo města.
Ocenění bude předáno v den státního svátku 28. října 2015.



39. ãíslo, 
záfií 2015

Pokraãující stavby ve mûstû
V průběhu prázdnin byl zateplen celý plášť budovy školy v Doníně a vy-
měněna okna. Přitom byl zachován vzhled fasády. Opravou prošla také 
úžlabí, okapy a svody, novou střechu dostane věžička. Práce na škole 
v Doníně se pomalu chýlí ke konci.

Ve dvoře ZŠ T. G. Masaryka probíhá hloubení vrtů pro instalaci tepel-
ného čerpadla, čímž bude ukončen projekt snížení energetické náročnosti
školy.

V ulici Generála Svobody stále pokračuje rekonstrukce chodníků. 
Součástí projektu byla i přeložka veřejného osvětlení na druhou stranu
ulice k parku a osazení nových svítidel a vybudování nového přechodu pro
chodce u sokolovny.

Jak vyuÏít dal‰í evropské dotace?
Mûsto je pfiipraveno.

Dokončení ze strany 1
Určitě ale nechceme rozšiřovat počet chat, ať už v lese, nebo těch, které
Mjölk navrhoval umístit na hladině Kristýny.

Máme připravený projekt na přístavbu veřejného sociálního zázemí 
v zadní části kulturního domu Beseda. V případě akcí v sále bude sloužit
pro jejich návštěvníky, ale k dispozici bude i turistům a návštěvníkům města.

Chceme získat prostředky na výměnu střešní krytiny nad restaurací 
Camelot. Tu jsme plánovali na letošní rok. Při průzkumu krovu se ale zjis-
tilo, že část je po vestavbě bytu vyřezaná, část poškozená a napadená
houbou a hmyzem. Dříve než vyměníme krytinu, musíme tedy opravit
krov. Následně by se nad Camelot měla vrátit původní krytina, kterou byla
břidlice.

Máme připravená další témata týkající se energetických projektů. V pří-
padě radnice je to výměna oken a výměna tepelného zdroje například za
tepelné čerpadlo vzduch – vzduch. Čekáme na vhodný dotační program
pro pokračování možných tepelných úspor v budově ZŠ Lidická, která je
v památkové zóně, a proto se na ní nebude zateplovat fasáda. 

Připravujeme další „zelené“ projekty. Po letech je potřeba znovu revi-
talizovat alej na Žitavské ulici od Lidového domu po kruhovou křižovatku
u Kristýny, monitorujeme alej na Uhelné, bavíme se o revitalizaci zeleně
u ZŠ T. G. Masaryka. 

To byly tedy plánované projekty s podporou Evropské unie.
Město ale využívá i národních dotačních titulů, případně pro-
středků dalších partnerů. Co nás čeká v nejbližší době?
Jednáme o opravách dalších ulic, které souvisejí s opravou majetku 
vodohospodářské infrastruktury. Momentálně se jedná o ulice Zahradní
a Jílová, K Bytovkám. Díky spolupráci se Severočeskou vodárenskou spo-
lečností se nám daří řešit opravy ulic komplexně.

Z našich prostředků chceme zasíťovat lokalitu Pod Ovčím kopcem, kde
vznikne minimálně osm pozemků pro výstavbu rodinných domů, což 
koresponduje s nabídkou města na prodej pozemků pro průmyslovou
zónu, tím zvýšenému přílivu pracovní síly a potenciálně vyššímu zájmu 
o pozemky pro výstavbu.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury chceme prodloužit chod-
níky v Doníně a rekonstruovat chodníky na Liberecké ulici.

Jedním z hodně diskutovaných projektů, který zatím nebyl rea-
lizován, je rekonstrukce Azylu. Jaká je jeho perspektiva?
Na Azyl máme připravený projekt na realizaci zdravotního střediska. 
Plánovali jsme získat peníze z tzv. Norských fondů. Ale aktuálně není 
k dispozici žádný vhodný program, ze kterého by podobná stavba šla rea-
lizovat. Nicméně obnovíme jednání s ministerstvem kultury, zda by 
nebylo vhodné sejmout z torza památkovou ochranu. Dokážu si pak před-
stavit sanaci a nějakou výstavbu, která by korespondovala se vzhledem
stojící části Azylu. Ze svého asi budeme muset financovat i rekonstrukci
sokolovny. Pro takové akce, stejně jako například na rekonstrukce kultur-
ních domů postavených kdysi v akci Z, nejsou vyhlášeny dotační pro-
gramy. I když by je řada měst uvítala.

A na závěr se zmiňme o lávce na Trojmezí. Město převzalo 
iniciativu ve svazku měst Malý Trojúhelník. Proběhlo jednání se
správci toků. Nastal nějaký posun v přípravách stavby?
V tuto chvíli je zpracována studie, která respektuje požadavky správců
toků ve všech třech zemích. Což je hlavně požadavek na umístění lávky
nad hladinou stoleté vody. Přitom jsme se shodli, že chceme zachovat
myšlenku kruhového mostu nad řekou, který nejlépe vystihuje myšlenku,
že jsme si všichni rovni. Připravená studie nyní bude projednávána 
v zastupitelstvech všech tří měst. Pokud bude odsouhlasena, budeme 
pokračovat dalšími stupni potřebné projektové dokumentace.

Zubní ordinace v Chotyni
Od 1. 9. zahájila v ordinaci v Chotyni svojí praxi MUDr. Lenka Němcová,
která sem přešla ze zubní ordinace MUDr. Sekvarda z Hrádku nad 
Nisou. Po dohodě s provozovatelem ordinace můžete v prvních
dnech přicházet bez objednání, poté už po osobním nebo telefonic-
kém objednání (tel.: 734 750 505).

Podzimní divadlo v Hrádku
Podzim je v Hrádku nad Nisou spjat především s divadelní přehlídkou
Hrádecký divadelní podzim. Na tu se můžete těšit o víkendu od 20. do
21. listopadu. A protože DS Vojan slaví své sedmdesátiny, připravuje rov-
nou dvě premiéry, které vždy poutají nejvíce pozornosti diváků.

Už 9. října se ale můžete těšit na černou komedii Kutloch o těžkém
údělu muže v současném světě. V DK Beseda ji odehraje hlavní prota-
gonista Bob Klepl spolu s Filipem Blažkem, Michalem Slaným a Václavem
Jílkem. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně
známo, ale pozor: I muži jsou v krizi!

Předprodej vstupenek v hodnotách 300/280/250 Kč začíná v pon dělí
14. září v 8.30.
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K tradicím spojeným s bartolomějskou poutí patří postupné opravy
drobných památek v Hrádku nad Nisou i jeho okrajových částech. Město
se tímto způsobem stará o zachování fenoménu české krajiny, kterým
drobné památky bezesporu jsou. 

Před nedělní poutní mší, v neděli 30. srpna, požehnal nově opravené
památce na křižovatce hlavní silnice a místní komunikace v horní části
Václavic hrádecký farář Radek Vašinek. Památka, kterou nechal v roce
1811 postavit Josef Wagner, má poměrně zajímavý osud i v posledních
letech. 

Léta ležela ukrytá v houští u silnice. Křížek zmizel, rozvalený pískov-
cový sokl byl již tak zasypán, že byl objeven víceméně náhodou. V roce
2007 byl zhotoven nový základ a na něj byly pískovcové kvádry znovu
umístěny. Ještě než byla obnova dokončena, neznámý vandal ji znovu
povalil. Členové Sdružení pro záchranu drobných sakrálních památek ji
ale znovu postavili, ukotvili a nechali obnovit i pískovcový kříž. Osud ale
k památce nebyl úplně milosrdný: v roce 2009 při větrné bouři spadl po-
blíž rostoucí jírovec přímo na ni a opět ji poškodil.

Letos na jaře byly znovu započaty práce na obnově tohoto křížku.
Nový základ byl ale vybudován asi 80 metrů od původního místa, na 

křižovatce dvou komunikací. Všechny pískovcové části byly opraveny,
byl obnoven i obtížně čitelný německy psaný text. A ještě než došlo 
k slavnostnímu odhalení při pouti, postarali se sousedé o umístění květin.
Zásluhu na obnově křížku mají především Matouš Kirschner z Václavic 
a kameník Josef Tichý.

Díky podpoře města Hrádek nad Nisou, sponzorům a často také 
prostředkům Libereckého kraje už byly v minulosti obnoveny například
sochy sv. Vavřince a sv. Josefa v Hrádku, socha Immaculaty ve Václavi-
cích, kříže na Dolní Suché, v Oldřichově nebo na Dlouhé mezi.

Obyvatelé se v anketû 
vyjádfiili pro obnovu morového

sloupu
Při letošních městských slavnostech byla mezi obyvateli města a návštěv -
níky pouti vyhlášena anketa s jednoduchou otázkou: měl by se na Horní
náměstí vrátit morový sloup se sochou sv. Anny Samotřetí? Panel s in-
formacemi o historii a zamýšlené obnově sloupu stál v podloubí radnice
a během svátečního víkendu se k otázce vyjádřilo 118 lidí. Výsledek byl
překvapivě jednoznačný. Pro obnovu této barokní památky se vyjádřilo
102 hlasujících, proti tomuto záměru 16 lidí. Ti, kteří využili možnosti na
anketní lístek svoji odpověď rozvést, se vesměs shodli, že morový sloup
je součástí historie města a zároveň zajímavým prvkem náměstí. „Proč
někdo strhl sloup, který nikomu neškodil a neubližoval? Jedině kulturní
barbar. Z toho důvodu by bylo super, kdyby se našly prostředky na jeho
vrácení zpět,“ zněl jeden z názorů. 

V současnosti je připravena projektová dokumentace k vytvoření 
a umístění repliky této barokní památky na místo prázdného základu
sloupu. Na financování město chce využít evropských peněz z nového
plánovacího období. Podáním jedné velké žádosti o dotaci by se opra-
vilo hned několik památek. Připravovaný projekt má několik partnerů,
opravovaly by se tak i památky v sousední Žitavě nebo nedalekém 
Frýdlantu.

Ve Václavicích byl obnoven dal‰í kfiíÏek



59. ãíslo, 
záfií 2015

Milí přátelé, dnes se podruhé vydáme na cestu prostorem a časem. 
Naším dnešním cílem jsou zvyky a tradice našich předků, které zná 
téměř každý z nás – poutě a dožínky. 

Již odnepaměti se lidé vydávali na poutě za spásou duše, pokáním
nebo s prosbou o uzdravení. Jejich cílem bývala nejčastěji místa s mi-
mořádnou duchovní silou, místa zázraků, zjevení nebo místa, kde byly
pohřbeny ostatky světců. Pryč už jsou časy, kdy ve slavnostních procesích
putovaly v daný den na svatá místa celé vesnice. 

Dnes se k poutím, zejména k těm výročním, vztahujícím se k místním
kostelům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona, sou-
středil společenský život včetně kolotočů a jiných atrakcí. Dříve si lidé 
z poutí přinášeli svaté obrázky, svíčky a jiné náboženské předměty 
a mládenci kupovali perníkové srdce „Z lásky“, aby za něj získali srdce
své vyvolené.

U nás v Hrádku nad Nisou slavíme pouť, která je spojená se slavnostmi
města. A protože je katolický kostel zasvěcen sv. Bartoloměji, koná se vždy
na konci srpna, kdy kalendář připomíná jméno tohoto světce. Sv. Barto-
loměj, který byl dle legendy stažen z kůže a poté ukřižován, je patronem
Arménie i několika evropských měst a také živností, které mají co do či-
nění s kůží a noži – řezníků, koželuhů, zpracovatelů kůže, lovců kožešin,
ševců, krejčích, obuvníků, knihvazačů, také pastevců, sedláků, vinařů, 
pekařů, obchodníků s olejem, sýrem a solí, sádrařů, štukatérů, i horníků.
A protože zázračně uzdravil z posedlosti a zuřivosti arménskou prince-
znu, je vzýván nejen proti kožním chorobám, ale také proti nervovým 
a neurologickým chorobám a proti škubům svalů.

Zde v Trojzemí slavíme ještě jednu pouť, není zasvěcená žádnému
patronovi ani není na významném poutním místě, a dokonce zde nejsou
žádné kolotoče. Evropská pouť je dobrým příkladem toho, jak si zde 
lidé, kteří přišli z různých míst, nebo naopak museli z tohoto kraje odejít,
tvoří nové tradice. První sobotu v říjnu se ve vesnici, rozdělené hranič-
ním potokem, kdy na jednom břehu stojí český Oldřichov a na druhém
polský Kopaczów, scházejí u pomníku padlým a v místním kostele 
dřívější i současní obyvatelé této obce, aby si nejen připomněli dějiny
místa, ale také společně vysadili strom a po bohoslužbě poseděli u ko-
láčů a kávy. 

Celý rok se většina zvyků týká zajištění a ochránění úrody. A všichni
čekají na žně, které obvykle začínaly 13. července, na svatou Markétu,
patronku plodnosti a těhotných žen. Mnozí z vás jistě znají přísloví Svatá
Markéta hodila srp do žita. Důležité také bylo chránit obilí před dopady
letních bouřek, k čemuž sloužila silná zaklínadla živlů. A když byla 
úroda pod střechou, konaly se dožínky – slavnost na ukončení žní. 
V dávné minulosti měly velký náboženský charakter. Dožínky vznikly již
dávno v pohanských dobách, kdy naši předkové darovali první a po-
slední snop bohům úrody a také zvířecí oběti.

Slavnost dožínek začíná přinesením ozdobeného „posledního
snopu“ obilí z pole. Říkávalo se mu nevěsta, bába, žebrák nebo po-
dobně. Někdy byl oblečen do ženských šatů, během dožínek stál na 
čestném místě, a když se začalo tancovat, bral se jako partner do kola.
Tento snop se naložil na vyzdobený vůz a spolu s muzikou se čeleď vy-
dala k hospodáři. Symbolem dožínek byl věnec svázaný ze všech druhů
obilí, kvítí, jeřabin a makovic, symbolizujících plodnost, a čeleď ho pře -
dávala hospodáři, a to často s veršovaným přáním „vinšem“, i žertov-
nými průpovídkami žádajícími odměnu. Poté vypuklo dožínkové veselí 
s hodováním, tancem, zpěvem i popíjením. 

U našich německých sousedů vidíme během dožínkových slavností až
dva metry velké „dožínkové koruny“, které jsou zdobené obilím. V Pol-
sku, kde se první část dožínkových slavností odehrává díkůvzdáním za
úrodu a požehnáním dožínkového věnce v kostele a poté průvod pře-
chází s věncem na místo oslav, vytvářejí z obilí různé obrazce. Ať už to
jsou zvířata, nebo například loď.

A protože se nesklízí jenom obilí, jsou regiony, kde k podzimu patří 
i dočesná. Vždyť chmel byl pro české hospodářství důležitou plodinou
už od 16. století, i když tehdy pivo mělo konzistenci spíš kaše než zlata-
vého moku jako dnes a běžnou přísadou piva byl tenkrát med nebo
bobkový list. Pivo z ječného sladu se tehdy „žralo“ lžící, odtud tedy ten
výraz, když to někdo s tímto mokem trochu přežene.

„Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník, nebudeme stonat, nebudeme
mřít.“

Stejně tak se slaví vinobraní, vždyť víno se u nás pěstuje už od 9. sto-
letí. Více se rozšířilo až ve 14. století díky podpoře vinařství Karlem IV. 
Po otrhání, posledních hroznů, se sběrači ozdobeni révou seřadí do 
průvodu a doprovázejí vinaře, který veze trakač s hrozny. Pak následuje
hostina a tanco-
vačka. Oslavě na 
dokončení sběru
předchází důležitý
obřad, tzv. „zará-
žení hory“, pro
ochranu vinic, kdy
se na nejvyšší místo
„hory“ (vinařské
trati) zarazila po zá-
padu slunce vysoká
tyč ozdobená po-
svěcenou kyticí 
z devatera kvítí nebo
z obilných klasů a prvním zralým hroznem či křížem. Vedle toho se prak-
tikovaly další očistné rituály jako kropení svěcenou vodou, obcházení 
vinic se svíčkami a modlitbami, pálení staré kytice v ohni. Na závěr ná-
sledovalo společné posezení u ohně nebo v hostinci.

Toto období roku s sebou nese i sklizeň ovoce a brambor. To už se
obešlo bez větších oslav. Čeleď dostala lepší jídlo a večer se v hospodě
tancovalo. Doba podzimu je spojována s hody a posvícením, ale o tom
příště, přátelé dobrého moku a laskomin pouťových.                     Hedvika

Zvyky a tradice Trojzemí – poutû a doÏínky
i posvícení

Pozvánka k sousedÛm
19. září – Oslavy Ještědu
Letos slaví vysílač a horský hotel Ještěd 42. výročí od svého otevření. 
V průběhu oslav si návštěvníci budou moci prohlédnout jindy nepří -
stupné prostory Ještědu, ale i strojovny kabinové lanovky. Letošní novin-
kou jsou prohlídky skokanských můstků. Po celý den bude probíhat 
bohatý program, například tradiční vynášení sudů na vrchol Ještědu,
příjezd automobilových veteránů, divadelní představení a výtvarná krea-
tivní dílna pro děti, hudební vystoupení, prodej regionálních výrobků 
a další.

20. září – Houbařský den v Seifhennersdorfu
Loupežnický vůdce Karásek, jeho kumpáni a báby kořenářky vyrazí 
v brzkých ranních hodinách do místních lesů, aby ulovili bohatou kořist.
Veškerý úlovek pak bude k vidění na velké výstavě hub – v loupežníkově
doupěti – Karáskově muzeu. 

Na Karáskově trhu obchodníci nabídnou lahodné speciality z divo-
činy, drůbeže a sýrů, dobroty z domácího statku: kozí maso, sýry, máslo
a tvaroh, Karáskův křupavý chléb, uzenou šunku a pstruhy, jehněčí spe-
ciality, čerstvé bylinky, houbové placky a mnoho druhů čajů.

25.–26. září – Jablonecké podzimní slavnosti
Největší městské slavnosti Jablonce nad Nisou, historický průvod měs-
tem, stylový trh, celodenní program – folklor, divadlo, muzika.

1.–17. říjen Mandava Jazz
Jubilejní 20. ročník Mezinárodního jazzového festivalu promění Troj-
zemí v místo plné fascinujících melodií a setkání mnoha mezinárodních
hudebníků a návštěvníků. Každý den jedno místo a jiný interpret. Varns-
dorf, Rumburk, Žitava, Grossschönau, Seifhennersdorf...

3. říjen – Slavnosti jablka – zámek Sychrov
Celodenní akce pro celou rodinu a všechny generace zaměřená na
zdravý životní styl a zábavu ve spojitosti s jablečnými produkty, které
představí přes 60 vystavovatelů z regionu. Po celý den bude pro malé
návštěvníky otevřena výtvarná kreativní dílna divadla Loutky bez hranic.
Děti budou mít možnost vyrobit si jednoduché loutky a kouzelná 
jablíčka. Bohatý kulturní program na třech pódiích... Marta Kubišová,
Xindl X, Flašinetáři, divadlo a mnohem víc.
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Momentky z Hrádeck˘ch slavností

Po čtyřech letech prošel centrem města slavnostní průvod. Zapojily se do něj 
hrádecké spolky v čele s těmi, které letos slaví své kulaté narozeniny: hasiči 

145 let, divadelní soubor Vojan 70 let a myslivecký spolek Soják 65 let. 
Spoustu parády udělala v průvodu technika hrádeckých hasičů a jejich kolegů 

z partnerských sborů. Závěr průvodu patřil vozům ze Skupiny technické pomoci
a Technického muzea Hrádek nad Nisou. Děkujeme i všem ostatním spolkům,

které se k průvodu přidaly.

Hrádečtí členové Bicom Fight Centra předvedli ukázky různých bojových umění.

Slavnosti byly tradičně zahájeny v Chrámu Pokoje, který zaplnili příznivci 
výtvarného umění a rodinní příslušníci autorů vystavených obrazů. 

Při Hrádeckém štětci se letos představili opět výtvarníci z Hrádku a nejbližšího
okolí: Helena Chadimová, Jarmila Benešová, Marie Novotná, Jiří Müller, Ilona

Ryšánková, Marie Fučíková, Eva Štruplová, Jiří Růžička, Kristýna Roubalová 
a Matěj Halala

Narážení pivních sudů se ujali starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka, 
nový primátor Žitavy Thomas Zenker a nová místostarostka Bogatynie 
Monika Oleksak. Bylo to také jediných 20 minut letošních slavností, 

kdy dlažbu zkrápěl déšť.

Přes teprve časné odpolední hodiny a značné vedro dokázal výtečný liberecký
Big’O’Band roztančit náměstí.

Návrat o 50 let zpátky obstarali The Beatles Revival. 



79. ãíslo, 
záfií 2015

Jarda není člověk, Jarda je bůh! – tímto pokřikem vyprovázeli dospělí příznivci 
z pódia Jaroslava Uhlíře, autora mnoha zlidovělých hitů. 

Na náměstí spolu s ním zpívaly děti i dospělí.

Poslední tóny letošních slavností patřily Miro Žbirkovi, který v Hrádku spolu 
s doprovodnou kapelou zahrál a zazpíval řadu svých hitů. A nejen to, publikum

bavil i notnou dávkou jemného humoru.
Vyvrcholením sobotního večera byl ohňostroj nad zaplněným náměstím, 

tentokrát doprovázený tóny Orffovy Carminy Burany.
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Soustfiedûní maÏoretek
Týden 18.–25. srpna 2015 strávily naše hrádecké mažoretky jako v ně-
kolika předešlých letech na táborovém soustředění v malebném pro-
středí pod hradem Sloup 
v Čechách.

Jako každý rok bylo
hlavní náplní soustředění
sestavení a nacvičení no-
vých choreografií pro ná-
sledující školní rok a přede-
vším pro vystoupení na
hrádecké pouti. A protože
děvčata byla moc šikovná,
mohly jsme krásné slu-
nečné dny využít také ke
koupání, vyrábění, soutě-
žení, návštěvě místního les-
ního divadla, svezení na ko-
ních. Vyvrcholením ce lého
týdne byla soutěž v sólu 
a duu a večerní disko. V so-
botu jsme se rozloučily se
zaměstnanci areálu i ostat-
ními obyvateli (dokonce se
přijeli podívat i někteří ro-
diče) ukázkou nacvičených
vystoupení v kostýmech. 

Děkuji tímto Pavle, Vero-
nice, Lucce a Martince, že se o děvčata bezvadně staraly a tábor jsme si
pěkně užily! Lenka Palasová

Putování s Veãerníãkem
Koupání, hry, tancování, maškarní, kouzelník, výlety, vyrábění a zase
koupání. To všechno zažilo 26 dětí z Hrádku nad Nisou a z Liberce na 
táboře, který pořádal DDM Drak v Maxově u Sloupu v Čechách. 

Každý den probíhal na jiné téma – Krteček, Křemílek a Vochomůrka,
Maková panenka, Rákosníček, Malá čarodějnice nebo třeba Broučci. 
S tím souviselo i plnění úkolů. Děti stavěly pařezovou chaloupku, vyrá-
běly lampičky a postavičky, tancovaly, koupaly se za tmy v osvětleném
bazénu, navlékaly korále, lovily ryby, malovaly plakáty, zpívaly a tanco-
valy. Navštívily
rozhlednu Na
stráži a Lesní di-
vadlo ve Sloupu.
Ze sklárny v Lin-
davě si každý
přivezl svoji vá-
zičku. Na táboře
je navštívil oprav-
 dový kouzelník. 
I když nás na
každém kroku
otravovaly vosy,
tábor se i díky
hezkému počasí
vydařil. Děku-
jeme dětem, které s Večerníčkem putovaly, a těšíme se na vás zase za
rok. Jana, Pavla, Jarča a Petra, DDM Drak

Pfiímûstsk˘ letní tábor „Indiánov“
Již koncem června DDM Drak nabíral na síle v propracování letních 
táborů pro děti. Dětem skončil školní rok a nám dračicím v domečku 
začalo pré.

Jako první jsme si nachystaly příměstský letní tábor ve dnech 7.–11. 7.
2015 pod názvem „Indiánov“. Zúčastnilo se 15 dětí, které se během 
těchto 5 dnů proměňovaly v indiány a dozvídaly se, jak indiáni žili a žijí,
v čem a kde bydlí, co a čím lovili, jak se bavili a dorozumívali, koho uctí-
vali. Samy pod indiánským jménem si rovněž spoustu nových poznatků
vyzkoušely. Každý den se děti něco dozvěděly, také vyrobily, zahrály 
si hry v přírodě, kočovaly, lovily, upekly si vlastní placky, svezly se na 
koních, zvládly stopovanou a mnoho dalšího.

Kočovali jsme sice v okolí našeho městečka, ale v DDM, ve Wester-
nově, u Palasů i na Ranči u Rabanů bylo pokaždé veselo. Poslední den
tábora jsme s Indiánovem seznámili rodiče. Namaskovaní svými rato-
lestmi po seznamovacím rituálu v podobě zpěvu a bubnování v kruhu si
vyzkoušeli loveckou stezku a zahráli indiánské hry. Opečením uzenin,
předáním všech dárků, výrobků včetně malých indiánů jsme tento tábor
zakončili.

Hodnotím tábor velice pozitivně, byl to skvělý začátek letošní sezóny.
Jana Patočková

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsící červenci a srpnu 2015
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Josef Charvát, František Vodháněl,
Miroslava Honcová,
Helena Dragounová,
Jaroslav Bartoš, Heide-Rose Cejnarová

80 let Agáta Bátoryová, Irena Baumová,
Marie Paříková, Drahoslava Majerová,
Marie Vagenknechtová

81 let Ing. František Tichý, 
Marie Valdmannová

82 let Jindra Rais, Josef Klesal
83 let Arthur Maryška, Jaroslava Etrychová
84 let Helmut Peuker, Josef Vaverka,

Liduška Dušková, Júlia Brtková
85 let Anna Martincová, Marie Skalická
86 let Miloš Viehmann, Drahomíra Jeřalová,

Ludmila Hofmanová, Anna Nýdrlová
88 let Josef Jiránek
91 let Josef Kordík, Margit Řežábová
98 let Marie Jermanová

Marie Zimová, matrikářka



99. ãíslo, 
záfií 2015

Bike Babí léto pfiilákal pfies
dvû stû závodníkÛ

Cyklistický závod Bike Babí léto se pomalu zabydlel na hrádecké Kris-
týně. Letos se zde konal už potřetí, celkově počtrnácté. Na závod se 
začali vracet závodníci a také přichází řada nových, včetně hrádeckých,
kteří se odhodlají v domácím prostředí poprvé vyzkoušet závodní atmo -
sféru. 

22. srpna se na tratě 50 a 80 km postavilo 180 dospělých a také řada
dětí. Svezli se v Lužických horách, v oblasti Velkého Vápenného a Buku
republiky a do cíle se vraceli Janovickým lesem. Na kratší trati byli 
nejrychlejší Tomáš Berger (v čase 02:06:10) a Natálie Šmejkalová
(02:27:16), na delší Aleš Strnad, který do cíle dojel za 3 hodiny a 8 minut,
a Jana Skrbková. 

Z Hrádečáků nejlépe uspěl Milan Hrouda, který 50 km trať zdolal 
v čase 02:16:56 a přijel na devátém místě. Krátce po něm přijel na 
12. místě celkově a nejrychleji ve své kategorii Michal Futó následovaný
Jaroslavem Zelenkou a Ivo Machkem.

Závod Bike Babí léto podporuje řada partnerů, mezi těmi hlavními je
i město Hrádek nad Nisou.

Dvojitá v˘zva leto‰ního 
triatlonu

Absolvovat triatlon je bezesporu výzvou. Určitě pro nováčky a začáteč-
níky, kterých se na hrádeckém Auto Enge triatlonu schází celá řada. 
Pokud je ve chvíli, kdy účastníci vběhnou do vody, teplota vzduchu 
11 stupňů, jde o výzvy dvě. I když po letošním létě měla voda v Kristýně
ještě první neděli v září přes dvacet stupňů, a tak bylo mnohem horší 
z vody vylézt.

Hrádecký triatlon se letos konal už posedmé. Už dva týdny před zá-
vodem dávaly tušit, že půjde opět o ročník rekordní, pokud jde o počet
účastníků. K předem přihlášeným přibylo dalších sedmdesát přímo 
v den závodu, kdy bylo od rána jasné, že jediná doba, kdy bude člověku
tepleji, bude při sportovním výkonu. Na startu nakonec stálo 207 
dospělých, 34 štafet a hodně přes sto dětí. O tom, že i dětské kategorie
přinášejí velké napětí a obrovskou chuť závodit, nejlépe svědčí fakt, že
informaci o zrušení plavání pro opravdu nepříznivé počasí několik dětí
přijalo se slzami.

V 11 hodin dopoledne se do vody vrhli muži. Do cíle se nejrychleji
vrátil v čase 1:03:24 hrádecký závodník Pavel Jindra, který Auto Enge 
triatlon vyhrál už potřetí. Minutu a půl za ním doběhl Tomáš Jiránek, 
následovaný Lukášem Novákem. Nejrychlejší ženou se s časem 1:14:19
stala Lenka Cibulková, následována německou závodnicí Susi Pawel 
a Kateřinou Loubkovou, která je jedním ze tří účastníků, kteří absolvovali
všech sedm hrádeckých triatlonů.

Letošní Auto Enge triatlon na Kristýně nabídl dokonce dvoudenní pro-
gram. Už v sobotu večer se konal závod Eliminátor. Jak název napovídá,
bikeři závodili na krátké trati vyřazovacím způsobem do určení vítěze. Na
krátkém okruhu vedeném částí Kristýny vyhrál tento sprint Zbyněk Říha.
Potom už následoval pohodový večer s libereckou kapelou Těla.

Závod se koná s podporou řady partnerů a dobrovolníků, výraznou
podporu poskytuje i město Hrádek nad Nisou.

Kdo váhal s účastí letos, má další možnost příští rok. V neděli 4. září
se na Kristýně sejdeme při osmém ročníku závodu.
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Své síly na horsk˘ch kolech
zmûfiily i dûti

V pátek 11. září se na Kristýně konal ještě jeden závod s desetiletou 
tradicí: na okruhu vedoucím okolo jezera závodili žáci základních škol 
z Hrádku nad Nisou a Donína. V kategoriích od 4. do 9. třídy letos sou-
těžilo osmdesát dětí. Mnohé se na start závodu postavily poprvé. Pro
hodně dětí byl ale právě tento závod v minulosti motivací k tomu, aby
se kolu začaly věnovat více. Na trati, která nemá skoro žádné převýšení,
ale přesto je díky přejíždění hrází a cest zajímavá, si řada závodníků
sáhla na dno sil. Byli mezi nimi ale i ostřílení cyklisté, kteří jezdí i na větší
závody. Ti nejlepší z Hrádku na konci září pojedou do Ostašova na tra-
diční oblastní závod.

Závod pořádala Brána Trojzemí s podporou Libereckého kraje a s při-
s pěním učitelů ze ZŠ T. G. Masaryka a ze ZŠ Lidická. Poděkování patří 
i deváťákům ze ZŠ T. G. Masaryka, kteří při závodě pomáhají na trati.

Vítězové jednotlivých kategorií:
Žáci 4.–5. třída: Ondřej Čermák, ZŠ T. G. Masaryka
Žákyně 4.–5. třída: Zuzana Ornstová, ZŠ T. G. Masaryka
Žáci: 6.–7. třída: Kryštof Prchlík, ZŠ T. G. Masaryka
Žákyně 6.–7. třída: Viktorie Gottsteinová, ZŠ T. G. Masaryka
Žáci 8.–9. třída: Václav Novotný, ZŠ Lidická
Žákyně 8.–9. třída: Lucie Jarošová, ZŠ T. G. Masaryka

Nabídka pronájmu
PPrroossttoorrnnýý  bbyytt  vv  11..  ppaattřřee  vvee  vviillee  vv  ŽŽiittaavvěě,,  112200  mm22,,  vveellkkáá  hhaallaa,,  33  lloožžnniiccee,,  

22  WWCC,,  22  zziimmnníí  zzaahhrraaddyy,,  ggaarráážž  ddllee  ddoohhooddyy,,  zzaahhrraaddaa  kk  ddiissppoozziiccii..

MMěěssííččnníí  zzáákkllaaddnníí  nnáájjeemm  1100  990000  KKčč  ++  zzáálloohhyy  ttooppeenníí,,  vvooddaa,,  
sslluužžbbyy  33  440000  KKčč..

Kontakt: 728 645 365 (SMS)



119. ãíslo, 
záfií 2015



Adresa redakce: Městský úřad, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 262 854, 
tel.: 482 411 411. Povoleno MK ČR č. j. E11788. 
Redakční rada: Věra Baumgartnerová, Hana Prchlíková, Hedvika Zimmermannová, Roman Sedláček,
Pavel Štok, Mgr. Vít Štrupl, Josef Horinka. Fotografie: V. Štrupl, R. Sedláček. 
Grafická úprava, sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad 800 výtisků. Uzávěrka tohoto čísla
byla 27. 8. 2015. Zveřejněné materiály nemusejí vždy vyja dřovat stanovisko redakce. 
E-mail: strupl@branatrojzemi.cz, tel./zázn.: 725 357 278. Inzerce: 482 411 431 (p. Míšková ), 
e-mail: miskova.barbora@muhradek.cz. Vyšlo 14. 7. 2015.


